OLV ANTWERPEN

FIXATIEVRIJE
ZORG

SAMEN VOOR
WARMMENSELIJKE ZORG
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WAT IS FIXATIE?
De term ‘fixatie’ verwijst naar maatregelen die de menselijke bewegingsvrijheid
beperken, zoals bijvoorbeeld het gebruik van lendengordels, pols- en
enkelbanden. Ook het toedienen van kalmeermiddelen valt hieronder. Fixatie
heeft bij dementiepatiënten tot gevolg dat ze angstig, suf en mentaal zwakker
worden. Aan fixatie zijn ook fysieke risico’s verbonden, zoals het ontstaan van
doorligwonden, ondervoeding en een afname van de spierkracht.
U vindt fixatie ook mensonvriendelijk? Wij zijn er alvast van overtuigd dat de
zogenaamde ‘voordelen’ van fixatie niet opwegen tegen de nadelen en de
risico’s ervan!
Daarom kiezen we in woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen
resoluut voor fixatievrij werken. Wij bieden warm-menselijke zorg op maat.
Fysieke en mentale bewegingsvrijheid zijn voor ons belangrijk. In de praktijk
betekent dit dat we, eerder dan te proberen het gedrag van onze bewoners
onder controle te houden, we op zoek gaan naar de oorzaak van dat gedrag.
We zoeken liever een oplossing op het niveau van de oorzaak.

ANDY AAN HET WOORD
Fixatie is een probleem, geen oplossing.
Andy Gilles, departementshoofd intramurale zorg, wzc Onze-Lieve-Vrouw Antwerpen

WE MAKEN HET VERSCHIL DOOR...
•
•
•
•
•
•

... het inrichten van wekelijkse dans- en yogasessies.
... het gebruik van valmatten.
... het gebruik van bedden zonder onrusthekken.
... lendengordels, pols- en enkelbanden achterwege te laten.
... voorzettafels achterwege te laten.
... kalmeermiddelen zoveel mogelijk te vermijden.
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WAAROM KIEZEN WIJ VOOR FIXATIEVRIJE ZORG?
Fixatievrij werken is al vijftien jaar een belangrijk deel van onze identiteit en dat is een bewuste keuze.
Zelfbeschikking en keuzevrijheid zijn de twee kernwaarden van ons beleid.
Veel woonzorgcentra kiezen onder andere voor fixatie om valpartijen te voorkomen. Bij ouderen
is het risico op een val sowieso hoger: uit onderzoek blijkt dat 85-jarigen minstens één keer per jaar
vallen. Wij zijn ervan overtuigd dat fixatie niet de oplossing is. De garantie op bewegingsvrijheid is
dat wel. Omdat onze bewoners meer bewegen, blijven hun spieren en gewrichten sterk, soepel en
be¬weeglijk. De kans op blessures door valpartijen kunnen we zo tot een minimum beperken.

WAT KAN OLV ANTWERPEN U BIEDEN:
Woonzorgcentrum OLV Antwerpen maakt voor u het verschil dankzij zijn:

•
•
•
•
•
•
•
•

fixatievrije zorg voor personen met dementie
gezonde en huisbereide keuzemaaltijden
gevarieerde activiteitenaanbod
flexibele bezoekuren
levensbeschouwelijke begeleiding
nieuwe ruime kamers en flats
centrale ligging in hartje Antwerpen
begeleide en persoonlijke zorg bij levenseinde

KRISTEL AAN HET WOORD
Volgens onze visie is fixatievrije zorg essentieel om u een
kwalitatief en warm verblijf te bieden.
Kristel De Sutter, departementshoofd zorgbemiddeling en transmurale zorg, wzc Onze-Lieve-Vrouw Antwerpen
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FAMILIE AAN HET WOORD
“Bij OLV Antwerpen begrijpen de medewerkers en verzorgers dat respect voor de
patiënt de sleutel is tot goede zorg. De fixatievrije zorg van het centrum was voor ons
een beslissende factor om voor OLV Antwerpen te kiezen. De bewoners behouden hun
zelfstandigheid als dit mogelijk is. Ze mogen bijvoorbeeld zelf hun boterhammen smeren
of koffie inschenken. Het lijken kleine, onbelangrijke dingen, maar dat zijn ze niet.
De verzorgers benaderen de demente bewoners met respect en persoonlijke aandacht. Ze communiceren ook uitgebreid met de familie. Bij het overlijden van onze
papa hebben de medewerkers onze familie heel tactvol benaderd. Het herdenkingsmoment, georganiseerd door het zorgcentrum, was voor ons zeer waardevol.
Mijn broer, zus en ik hebben OLV Antwerpen als een heel betrouwbare keuze ervaren.”
- Lieve uit Ranst
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BEREIKBAARHEID
Met de trein: Voor meer info www.nmbs.be
Op 15 minuten wandelafstand van het centraal station Antwerpen
Met de bus | tram: Voor meer info www.delijn.be
• alle buslijnen met halte Franklin Rooseveltplaats
• buslijn 17 met halte Rodestraat (Paardenmarkt)
• tramlijn 3, 5, 9 en 15 met halte Premetro Station Meir
• tramlijn 11 met halte Sint-Jacob
• tramlijn 1 en 24 met halte Frank Rooseveltplaats of Paardenmarkt
Met de fiets:
Velo-station met halte Ossenmarkt. Fietsenstalling in het woonzorgcentrum
Met de auto:
Ondergrondse parking (op aanvraag) in het woonzorgcentrum (inrit Lange Winkelstraat 26)
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MEER INFORMATIE

Wilt u graag meer weten over onze fixatievrije zorg? Kom eens langs in
woonzorgcentrum OLV Antwerpen en wij beantwoorden graag al uw
vragen. Of neem een kijkje op onze website www.olvantwerpen.be

BIJ DE SOCIALE DIENST KAN U TERECHT VOOR
•
•

een ruimer informatiepakket
een persoonlijk gesprek of afspraak

NEEM TELEFONISCH CONTACT OP MET ONS:
Tel 03/213 66 65 of Tel 03/213 66 80

Neem gerust contact met ons op en we beantwoorden
graag al uw vragen ...

ADRES

Pieter van Hobokenstraat 3
2000 Antwerpen
Tel
Fax
E-mail
Website

03/213 66 66
03/213 66 69
info@olvantwerpen.be
www.olvantwerpen.be

Like us on fb
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